


'Bir Kadmın Anatomisi'nde Hülya Av\'ar v<.·lv1ehmet Aslantuğ başrolleri payla~ıyorlar. 

~ .1:dırdıın 11 gıhı ı:sprıler, hem dt' sı:.·ırclli k av~ 
gahr Jpl;ıyı,ıyLı bir ''tıction" duygıı~u oklugu 
i,·ııı.. Pramatik öğeler, kan kPLomın t:ı\:ıyL.ı 

hrhırlerıne gırişmelt?ri de ol~a. ilgi çd~iynrlar 
doğal ,,ler;ık. Hde de üç hölümlü hır lılmm 

ılk ikı bi1luınündc, "dramatik" herhangı bır 

~('\'ı..' hı~ ra">tlam,·unışsol11t: .. 
l)ram;-ırık hır ~ev olm01:-.ı mümkün Jl 

dt·ğıl :rıtl.'n, \ünk.ü ortada :-.en:H)'l""~ vPl.-.. 

Elı..·~tırnıc:nlerın kiltü -;t'narynltır y;ı:dığını 
ht·lıntıklt:rı, ..ıma t:-\r.:trla kenJI'\ı y:l::n\<1\'t 

i'IUrJL.ırı..·n Yanı: l-'-~:k.nı, JJha ı:;ncı:kı tiiln film 

lerinden .. k hıldığirni: hcltahırı vitH.:lıvnr 

st.:no.ırYlı Ju:eyınde. Örneğin "Büyuk 

Y.ılnı:lık"ı ~ekıJmç: hak getıroen 'en,ıryo 

hc,şluklorı, bu iılmde de var. Runların en 

l1!1\.:ınli·,i ~..k· k.ır<tkterlerle ılı~kıli .. 

Karakter sepeti 
U:kan, k:ır.U..t~r yarötmavı bılmıyor Sibd 

dıvc ~~ndığıını- kadın, kendisini, ~mhtnlerce 

h:n:l·rlndl:'n .ıvıran küçüci.ik bir ö:dliğr hd~: 
sahıp Jl·ğil. Bir sürü divalog Yar ama, kadmın 

v.ış .. nnJ:-ın ne bckledığini, na~ıl hır ın,,ın 

\ıldugunu, 'lncu~uvla, k:udt"~iylı.", y.ı da 

k\.ıcı:o,ıyl.ı ili~ki"-inin b\.\yutlırını 

ınl1ycıınıyorıız yınc Je. Bunu, ı;di~kılerı 
ul~l·ll!l·nr il~ ıki ı1\ küdc :avıf, ı, are, iz h ır 
~ı.:ıninru \ ı:uı ")ıhd. üçuı:ı~ü ôyküdL b ira:. 

d .• h.ı "lı~ılıUı" J.ır k.ıJın <>hır.ık k.ır~ımı:il 

\ıkı\. ır, A~lantuifil "hen ~l·nin t;ıpulu m·dın 

ınıyıın" türlinden tırça atınayı bcu:riyor. 

Hl·ı ın~mın \dı~kllerı \.'BTı..lır, ama hunL.ıı'ı 

.lıgn ı·dlıklerı)'le hirliktc hır bütündür, 

ı •rn~~ın yapın.t!i.l gcr~kcn hir Şt.!Yi neden \7 a.p
ın td ı.:;tıH il lııııitnüu Jığer par~r.ıl.ırından 
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.ınLıvahlırı:. Bilınç w bilinçaltıyla hrlıktc n 

hütun, insanın dü~lertnın, umutlarının, 

~nrku]artnltı, :ayıf \'C güç.lü y-ınlrırınıtı 

~ı\rünc-hilı:liği, hbartmalı bir coğrafya harıta>ı 

gıhıdır. O harıtada bır tepeLikte sprun 

Plduğunu hclirlcdiğinız :;ıman, belki hir 

ırmak. ya da bır dağ, sorunun mahıyeti uzer

me ,-ı.:riler ıç erir. 
Tüm filmlerınden artık hıliyı1ru: kı \';nu: 

Ö:kan'ın bu haritavla hir ıli~kisi y,,k. 

Yar.ıttığı karakterlerı, hl\yle hır hiıtün 

i~eri.,indc dL" t'llmavı a-.,la beccremivor, Pnun 

\f.:'rine, hir sahneden ötekıne deği~tıriyl)f, o 

"ıhnoe neyı gerektiriyorsa o ıekılde h,ırekl't 

dtirıyor karakterlerını Ö:k ın'ın 
çdiılileriyle, Sibel'ınkiler içiçe gırdiği, 

brm<~ııkLııtığı için Je kar<ıkterlerın 

çdı~kilcri, hatta kendileri anlamsı:laşıyor, 
karakterler bir figiire dönüşüynr. 

Yavuz Ö:kan filmkri "figürler sepet i" gıhi; 
bir sepet varatıp içine çeşitli figürler doldu
ruyur, an1a hunların "karakter" ı.Jiduklarını 
SHI11)'llr, 

'iibcl'in küçük kı:ı, bu durumun en gü:cl 
llrneğı. 11 Bir Sunbahi.lr Hıkve~ı"nJekı ÇlKUk 

gıbı, n da, kımı sahelerde gi\rür h;ı:ıların&ı 

ortadan Laybolm·or. Olduğu sahnelerde de 

hıç se~ı ı~;ıkmıynr nt::Jı:n"e. Daha klJtihü, 
çcıcuk, Sıbel için de yok gibi sankı. Bunca 

".ırun yaşarken, çocuğuvla nasıl bır ilişkisi 

nlJu~unu 1 sorunLırınl çocuğa yansırıp 

yansırın;ıdcğını asla öğrencmiyorU7 Iyi hir 

anne mı, çocuğu için kaygılanıyor mu, hiç 

hıleııııyc>ruz. Bildığııııı: tek ıey, bir >ahnede 

"Rir Bchel Bekliyorum" türünden hir rc'hber 

kıtap okuduğu. 

Aynı durum Si~el'in erkek kardc~ı ı\ tn ,[c 

gc1·crlı. Aslantuğ'un c;ınlandırdı~ı acbmla 

Sibel'in tanışınaların,ı vcsık olmasa, varlı~ı 

luınüylc ;ınl~ııw>ı::Lı~rlC:ık. I Lıdı n ncysı...·, hde 
scvgilısi, ram hır lıgüt. Kırk vıiJa hır <lğzını 

açıyor, onda dn dediği l.ıfın lııı;hır lkğerı yok. 

Tüm bu karakterlerı kimi sahnden.ie, ~u 

ya da hu hiçımde dan.mdıklarıncl.ı Ja ortaya 

haşka spnınlar çıkıyor. Abla."nın diledığı 

ın.sanlı ~irllktc olahikceğıni savunan erkek 

kmJc~. hır,len panter kesılip hinı h<~nlaklarını 

yumrukluyor örneğln Nl'dcn arkada~Lnın 

8hlasına uygun bır crkı..•k olın;ıdığını 

~..lü)ün~Jüğünü ;lnlamJk da tahiı kı ınümkıin 

~_)lmu)'t)[, 

Senarvodakı snnınbr hu kadarla -;ınırlı da 
Jcğil. lns:.ınlar kı..)nu~uvorLu, örne~ln 

mü:ı~yt>nın be'ı.tdcdiğı şıır üzerine yakın ;ırka~ 

chşıda Sibel arasında geçen Jıyalnglar var. 

Tüm hu Jıvalngları Vl·rc:n, insanların 

"Güllerin içinden" ya da "[stanbul" şarkısına 
t.')ılık etınelc-rinı, sağ;ı-,ol;ı s.ılının<ılarını 

chıkıkaLırca gihtt•rc·n, 'and;ılyc-koltuk 

t;ı~ınması fa.slını <tyrıntıl..ırıyl:.ı ırdeleyt'n 

Yavu: Özkan, gerekli ıcvlerı gı\src'rınekten 
nedense köşe. bucak kaçıyor. 2 dakik.ı hoyun· 

ca ınü:isycnkrın mnncl'iız se,.Jer çıkararak 

pro,·a yapınalarını ve birtalım yarı-aydınların 

o .ınh:ıınsı::: '\eslcrı hu~u içındt' i:lt>mch:rinı 

seyr~deceğimiz~. karaktcrlerin gündelik 

y;l~amh ilgili \,ıkınııları ü:l•rıne 

konuşmalarını, ya da Sibel'in nerden para 

k,ızandığını ya da "y,1~amını nl'den nıintınal 

ize ettiğini" anlamamızı sağinyacak bir ıeyler 

g\lrsek ya. 
Filmck hizi etkileyecek, dikkatimizi çeke

cek h ır şeyler ıılsa ya ... 

Kqke olsa, ama yok. İlgı çekecek hır 
karal.-ter, .... eyirciyi alıp gl"ırürecek bir öykü. 

"klımızda kalacak hir dıyalog, ba~kalarına 

anlatacağımı: bır hareket, yıllar boyunca 

unutmayacağımız hır oley .. hıı;hir şey yok 

Anlattığı karaherlerırı yaşamları kadar sıkıcı 

hir film "Bir Kadının Anatomisi" .. Biiyle 

sıkıcı karakterlerin y~amlarını, gayet ho~ bır 

~elıkle aniatmayı ha~arahılcrı bir yar<ltıcının 

elinden çıkmadığc ıçin de, tümüyle umutsuz 
hir ,.,ka. 

Türk i~i "soap-opera" 
Ü;relik, ~u gördüğümü: sinema diliyle ... 

Yavuz C'>ıkan, kendi sinema ,,nlayışını, ısmrla 
;ürdüri.ıyor. Kabaca ı\zetleınek gerekirse, 

neredeyse hiç kamer~ hareketinin olmadığı, 

yakın çekım, ayrıntı çekımi gibi sinemasal 

anlatım hiçimlerini tümüyle dıılayıp, hemen 

her şevi, insan gözünün görebildığı açı \'C 

çerçeveyle vermeyı deneyen, hıı yüzden de, 

gen~ ya da dar açılı oloıcktifkrc prim ver

rn("ycn, durağan hir anlatım l_,içıını hu. E'kı 

Yeşilçam fılmlerındeki üslubu hayli 

anııw .. ;Hıyor, onlardan uyrıldığı tek nukta, 
daha fazla plan kullanması, yani kurgusunda 
kı giirP<·eli hareketlilik ... Ru a,ı,Lın da, çağdaş 

telcvi:yon anlatım ın». henziyıır Yavuz Özkan 

filınlerinin, tt:levizyon fılmlerinı, üzeilikle 
11 8ir Kadını.n Antomisi"nin dı..: pembe dizik-ri 

bu LıJar anımsatma;c hıııa degil, aynı görsel 

ı 
( 



iısluba sahıpler çünkü. 
Öıkan'ın sınema dili bu kadar yavan 

olunca, aıtır-çekımlerden başka, dıli bıraz 
süsleyecek, hoş görilnecek, fılme e tetik bir 
değer katacak bır "sinema al anlatım biçımı" 
de kalmıyor geriye. O yıizdendir ki Özkan, 
slow·motlondan epey yararlanıyor, özellıkle 
hareker ıçeren pekçok sahneyı ağır çekirole 
veriyor. 

Bu sahnelerin, örneğin Sıbel'in "Ben sana 
n'aprım1" haykırışıyla vazoyu duvara fırlat· 
masının ya da tavanın kullanıldığı kavga sah· 
nesınin, ağır çekirole verilmese, değerinden 
epey kaybedeceği de hır gerçek. Başka bir 
sinernatografik tadları, değerleri yok çünkü. 

Yavuz Özkan filmierindeki bu bütıin, 
filme ait anmadığıınız kimı özelliklerı de etk· 
iliyor doğal olarak. Senaryodaki boşluklar. 
oyuncuların işini güçleştiriyor. Çıinkiı oyun· 
cunun işi senaryoyla başlıyor; canlandıracağı 
kişiliğin sözlerini, davranışlarını inceleyerek 
onun karakterini çıkarınası ve buna uygun 
oyunculuk biçimlerini, inediklerini bulması 
gerekiyor. Bunları ne kadar iyi bulur ve ne 
kadar iyi uygularsa, o kadar başarılı oluyor, 
emiandırdığı karakteri, yaşatıyor, inandırıcı 
kılıyor. Yavuz Özkan senaryolarında karakter
Iere ılişkin bunca boşluk ve çelişki olunca, 
ı>yuncuların da yapacağı bır şey kalmıyor tabı i 
kt. Hülya Avşar, Uğur Polaı gibi isimler, 
'"lınJ,, çok ha~arılı oyuncular olmalarına 
kar~ın, bu film<lekı haşarısızlıklarını tam da 
buna borçlular. Zaten bu. örneğin Uğur 
Polat'ın ~evresıne esip üflerkenkı abartılı 
oyunıınıı, haşka hıçbir filmde görmemiş 
olmamızdan da belli. Ne kadar kötü oynamış 
olurhır:-ı;ı obunlar, oyunculan eleştlrmemck 
gerekiyor, biiyle bir senaryoyla çalı~ırken, 
elicnnden ne gdir ki? 

Mchınc·t Asl.ıntıığ ve Hümeyra'nın 
ellerinden gelen farklı. Aslantuğ, ı;nk iyi bır 

oyuncu, ıyı bir senaryo ve yönetmcnlc 
çalı~tığımla parlak performanslar çıkarıyor ve 
genel olarak çok rahat oynuyor. Bu filınJe de, 
ıyı sen.ıryu gihı f.ır ıansı olmamasına karşın, 

kcmlıncc hır yol tuttıırmuı. hdkı de o mekt
up sahnesındcn hareketle, haıtan itibaren 
yalnız, ıçıne kapanık, utangaç bir adam 
ki~iliğine hürünınü~, birikimi ve yeteneğiyle 

de bıı ışınaltından rahatlıkla kalkıyor . 
Oığerlerınc kıyasla daha iyi oynuyormuş gibi 
görünmc~inın sırrı buraJa bence. 

llüıneyra'nın -görece- başansı ise, daha ı;ok 
ckncyıınle ılışkilı. Hem çok deneyimli bir 
oyuncu, hem de, Türk sinemasının en bılinen 
yan rollerinJen hirini oynuyor. 

Elle-rınden geleni y.ıpan ve fakat, senaryo· 
daki f.oşluk lar yü:ündcn he Ili bir düzeyin 
u~tlıne \-ık.ım.ıy.1n tüm bu oyuncular, ••Bir 

K;ıdınm Anattnni~i 11nin kahramanları bence. 

Bir yönetmenin anaromisi 
Tıım nunlardan sonra geriye şu soru 

kalıyor: Yavuz Özkan neden böyle yapıyor? 
Neden marla aynı tür sıkıcı filmler yapıp 

Junıyor? 

lhhst·ttığimiz yönetmen, henüz ilk filmini 
çekınış bir amatör ya da sinema dı1ından biri 
dt·ğil, ondan fad.ı sinerne filmıne irnıa ını 

atını,, son yılların en bıılı mm iimm, en çak 
ödollü sınemacılarııiifan 1ııri Htmeıı her ftl 
ınınde aynı hatalan vincledııtnı bıınlan 
farketmıyor mu, ona kımsır bunlardan 
sözetmiyor mu 1 

Bır kısmı Özkan'ı ı rarla ovgulcr 
boğmayı sürdüneler de gmel olarak elqtiı 
menler, fılmlerindeln olumsuzlukları 
yazılannda belınıyorlar. Ömejln Antıakt'ın 
32. sayısında, "Bir Sonbahar Hikayesi" üzer
ine 5-6 ayrı yazarın olumsuz görüşlerı var. 

Ama Yavuz Oık.an ·bır telefon 
konuşmasında, bır parça da gururla belintıgı 
gibi· hu yazıları okumuyor. Duyduklarına da 
aldırmıyor. Çünkil dogru yolda ılerledığıne 
inanıyor. Sorunlu Türk inemasının parlak 
bir geleceğe doğru gittiğinden emın ve ken· 
disini, o gelecej!ı kuracak ba~ mimarlardan 
biri olarak görüyor. Onu eleştirenler, Turk 
sinemasım zaten sevmeyen, Türk sinemasının 
bu özverili, gerçekten "ateş üstünde yürüyen" 
yaratıcılarını (ifade kendisine ait) anlamayan, 
belki kötil niyetli, belki de yalnızca cahıl, 
ama her halilkarda ciddiye almaya gerek 
olmayan insanlar. 

Yavuz Özkan'ın tüm söyleıilerinde aynı 
hava var; "satır aralarını" özenle okur, tele
vizyona çıktığında yüzündeki ıfadeyı dikkatle 
incelerseniz, kendisini nasıl bir yere koyduğu 
ortaya çıkıyor. 

Filmleri hakkında yazılanları okumamak, 
eleştirmenlere yukarda andığımız çerçevede 
bakmak, çoğu yönetmenimizin ortak tavrı. 
Aynı ortak tavırla, dünya sinemasını izlemeyi 
de reddediyorlar. izlemiş olsalar. filmlerinde 
anlattıkları üykülerin, işleJikleri karakter
lerin, en az 30 yıl geride kaldığını bilırler. 
Belki böylece, ülke içinde onlarca odül 
toplayan bu filmlerin, yabancıların ılgisıni 
neden hiç çekmediğini, örneğin yalnızca 
Ankara Film Festivali'nde 8 ödül alan "Bir 
Sonbahar Hikayesi"nin bir tek AHupa 
ülkesınde bile neden gösterime giretnediğini 
ya da ciddi bir tek uluslararası Festi,·al'den 
hıle neden ödül alamadığını anlamaları sö: 

konusu olur. 
Çoğu sinemacımııın, dünya sinemasıni 

ı:lemedikleri için, aynı düzeyi tuttunnak gibi 
bir dertleri de olmuyor, Yavuz Özkan gibi, 
kendi bildikleri yolda ilerlemeyi sürdürüyor· 
lar. Onlar için, yurtdışında çekim yapmak 
üncmliyse, bunun uğraşını veriyorlar. Filmde, 
çeşıtli Avrupa ülkelerinden manzaralar 
görmemizin nedenıni anlayamamamız önemli 
değil onlar için. "Ekonomik sıkıntılarını bu 
kadar iin plana çıkaran bır ülke sin.emtBJıJ~Gilı 
5 manzara planı çekmek 
çıkılınasında bir ganplik yok 
onlar için bır önemı yok 

Kalkıp 

gidılmlf, 

lardım bırı Kendı ını lıö le göı~ma 
sonra, seyırcı ya cia elepirmenleti 
çok mu öneoılı ki 

Kahraman seyirci 
Seyiremın tepkilerı tabıı k 

Seyırcı dünya ınem ını ı lı r 
lngıltere'de, Hollywood'da yapılan fitııılen • 
ülkemııe geldıklerı kadarıyla da o 
ınce, "Bır Kadının Anatomıaı" onlara bııııit 
yavan gelıyor Artık donyada kıııuerun 
bunca "boş" filmler yapıp yırcıden ıl 

para talep etmeye kalkışnadıgmı bıhyozlar 
Dunya sinemasında yapılan fılmlerde, 
ömeAın Yavuz Öılıan ve bemerlerinm bunın 
kıvırdığı Hollywood urünlerınde böyleame 
hatalar ve baştansavına yazılmıt senary lar 
kalmadığını biliyorlar. 

Öyleyse neden "Bır Kadınm 
Anaromısı"nı ızlıyorlar? ... Anlamltlanyl da 
anlatım biçimiyle de hıç ılgi çekıcı o~ 
çağdaş sıneına düzeyınden haylı uzak bır filmi 
seyirci neden ızlıyor1 

Eğlenmek için de, boş zamanını 

del!erlendırmek ı~ın de ıyı bır yol delil bu 
filmi izlemek ... " inemasever"lerı çekcbılccek 

bır yanı, bır değeri de yok ... Aydınlara hırap 
edebılecek bir öıellıği, örneğın femınısılerı 
çekebilecek bir söylemi de bulunmuyor, 
aksıne yer yer adamakıllı maçolaşan bır 

üslubu var. 

Öyleyse bu filmi neden izliyorlar? ... 
Tüm bu özellıklerine karşın "Bır Kadının 

Anatomisi"ni deyenler de, bu vakayla ılgilı 
diğer kahramanlar bence. Daha önceki film· 
lerıni bildıkleri bir yonetmenın yeni 
çalıımasına ısrarla geliyor, para verıp fılmıni 
izlıyorlar. 

Fakat bu kahramanlığın, tehlıkelı bır 
tarafı da var. "Vatan-Millet·!:iakarya" 
tavrıyla, hamasi duygular eşliilinde T urk 

leri izleyen bir avuç 
bırakırsak, geri 


